CONVOCATÒRIA DE BEQUES
PER
A LA PROMOCIÓ
DE
L’APRENENTAGE EN ANGLÉS I EL PERFECCIONAMENT DE LA
LLENGUA ANGLESA.
MODALITAT: CURSOS INTENSIUS D’ESTIU
1.

OBJECTE

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de beques per a la realització
de cursos intensius d’estiu, durant els mesos de juliol o agost, de llengua
anglesa en acadèmies de la ciutat de Santa Coloma de Farners, destinats a
facilitar específicament l’accés a aquests cursos a alumnes que presentin un
bon nivell acadèmic general i que vulguin millorar l’aprenentatge de
l’assignatura de la llengua anglesa, tenint en compte la renda familiar a efectes
de calcular el percentatge de beca que es concedeix.
2.

DESTINATARIS

Alumnes de 1r i 2n. cicle d’ESO o ensenyaments postobligatoris residents o
que hagin residit almenys cinc anys a Santa Coloma de Farners; o que el pare
o la mare de l’alumne/a hagi residit, de forma continuada o no, durant almenys
dotze anys a Santa Coloma de Farners.
3.

NOMBRE I IMPORT DE LES BEQUES

La Fundació destinarà fins a un màxim de 13.600 € en beques. L’import màxim
de cada beca serà de 400 €.
4.

SOL.LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

El model de sol.licitud per a les persones que sol.licitin la beca es podran
obtenir a www.fundaciorieragubau.cat o a la seu de la Fundació a Santa
Coloma de Farners (c/Sant Sebastià,83,baixos).
La sol.licitud , degudament formalitzada, s’haurà de presentar junt amb la
següent documentació:
a) Fotocopia del DNI
b) Certificació que acrediti els requisits de residència estipulats en aquestes
bases
c) Declaració responsable referida a la renda familiar disponible de la unitat
familiar i del número de membres que componen aquesta
d) Mèrits acadèmics, acreditats mitjançant un certificat referit al darrer curs
realitzat o les qualificacions del darrer cicle de primària en el supòsit que
el sol·licitant estigui cursant el 1r. curs d’ESO i en el qual hi consti la
qualificació obtinguda en cada assignatura cursada.
La sol·licitud, junt amb la documentació, s’haurà de presentar a la seu de la
Fundació a Santa Coloma de Farners abans de la data indicada en els fulletons
informatius de la convocatòria i en la web de la Fundació.

5.

CRITERIS D’ASSIGNACIÓ

S’assignaran les beques en base als següents criteris:
a) Nivell acadèmic general acreditat en el darrer curs
Puntuació
S’assignarà la puntuació , tenint en compte l’existència de qualificacions
numèriques i no numèriques en el sistema curricular actual, en funció la mitjana
de l’expedient acadèmic:
Qualificació mitjana de 9 a 10 o Assoliment Excel·lent (AE): 20 punts
Qualificació mitjana de 7 a 8,99 o Assoliment Notable (AN): 15 punts
Qualificació mitjana de 5 a 6,99 o Assoliment Satisfactori (AS): 10 punts
L’ordre de concessió en igual puntuació acadèmica serà de menor a major
renda familiar disponible.
Percentatge de la beca
El percentatge de la beca vindrà donat pels ingressos familiars ponderats en
relació al nombre d’integrants de la unitat familiar , sense excloure pagues
extres, comparats amb el darrer Indicador de Renda de Suficiència català
(IRSC) aprovat per la Generalitat de Catalunya.
TAULA BÀSICA
Ingressos familiars fins a 3 vegades l’IRSC: 20 punts
Ingressos familiars entre 3 i 5 vegades l’IRSC: 15 punts
Ingressos familiars superiors a 5 vegades l’IRSC: 10 punts
COEFICIENT MULTIPLICADOR EN FUNCIÓ DEL NOMBRE I LA SITUACIÓ
DE COMPONENTS DE LA UNITAT FAMILIAR
S’utilitzarà un sol d’aquests coeficients:
Si la unitat familiar té 3 membres, el coeficient multiplicador és: 1,0
Si la unitat familiar té entre 4 membres: 1,5
Si la unitat familiar 5 o més membres: 2,0
Famílies monoparentals : 2,0
Famílies amb descendents , que no siguin el beneficiari, de menys de 25 anys
que estiguin cursant estudis universitaris o de grau superior, sense ingressos
propis , convisquin o no dins la unitat familiar: 2,0
Descendents o ascendents que visquin en el mateix domicili i estiguin afectats
per minusvalies acreditables: 2,0
Famílies amb ingressos inferiors a l’IRSC anual: 2,0

A l'efecte d'aquesta convocatòria, són membres computables de la unitat
familiar els que consten en el certificat municipal de convivència amb el
següent grau de parentiu: el pare i la mare, o el tutor legal, si escau; el/la
sol·licitant; els germans solters menors de 25 anys que convisquin al domicili
familiar o els de més edat quan es tracti de disminuïts físics, psíquics o
sensorials o es pugui acreditar que no disposen de cap tipus de renda pròpia.
En el cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també
es consideren membres computables el cònjuge o, si escau, la persona a què
estigui unida en anàloga relació, com també els fills, si n'hi ha.
En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considera
membre computable el que no convisqui amb el/la sol·licitant de l'ajut, sens
perjudici que en la renda familiar s'inclogui la seva contribució econòmica. No
obstant això, tenen la consideració de membre computable, si escau, el nou
cònjuge o la persona unida per anàloga relació les rendes i el patrimoni del qual
s'inclouen en el còmput de la renda i el patrimoni familiar.
Per al còmput del número de membres de la unitat familiar es tindran en
compte els ascendents, altres familiars o altres persones sense parentiu que
convisquin en el domicili quan s’acrediti documentalment que no disposen de
cap tipus de renda.
Imports màxims de les beques
L’import de les beques serà de:
Si la puntuació obtinguda pel nivell de renda familiar disponible és de fins a
15 punts la beca serà del 50%.
Si la puntuació obtinguda pel nivell de renda familiar disponible és de més
de 15 i fins a 21,25 punts la beca serà del 75%.
Si la puntuació obtinguda pel nivell de renda familiar disponible és superior
als 21,25 punts la beca serà del 100%.
Ordre de concessió de les beques
L’ordre de concessió de les beques es fixarà d’acord amb la nota mitjana de
l’expedient acadèmic general. En el supòsit d’empat per puntuació el criteri
d’atorgament serà el de menor renda familiar disponible.
6.

RESOLUCIÓ DEL PROCÉS

Un cop valorades les sol.licituds, la comissió de selecció proposarà a la
Fundació les persones candidates beneficiàries. La Fundació, o per delegació
seva la Comissió Delegada, resoldrà la convocatòria i comunicarà el resultat a
les persones que hi hagin participat. Aquest resultat serà inapel.lable.

Una vegada s’hagi notificat als beneficiaris la concessió de la beca, aquests
hauran d’aportar en el termini que se’ls indiqui la documentació acreditativa de
les dades que han declarat per al càlcul del percentatge de la beca.
7.

PAGAMENT DE LES BEQUES

El pagament de la beca es farà després de la justificació d’haver realitzat el
curs intensiu amb aprofitament. Es podran concedir bestretes de fins al 70% de
l’import total de la beca.
8.

OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Realitzar la totalitat del curs pel qual han estat becats i presentar la
documentació que se’ls demani.
L’incompliment per part de les persones beneficiàries de les seves obligacions,
segons el que estableixen aquestes bases, comportarà la revocació de la beca
i la impossibilitat de concórrer a la següent convocatòria.
9.

INCOMPATIBILITATS

La percepció d’una beca d’aquesta modalitat és incompatible l’obtenció de
qualsevol de les altres beques , ajuts o premis que convoqui o concedeixi la
Fundació Joan Riera i Gubau en la mateixa anualitat.
10.

TIPUS I HORARIS DELS CURSOS

La Fundació obliga a les acadèmies privades participants a realitzar un curs
mínim de 30 hores per als becats . Els horaris, dates, nivells, etc... dels cursos
seran oferts directament per les acadèmies als becats i s’adaptaran a les
necessitats d’aquests en funció de les possibilitats de les acadèmies.
Els becats que no puguin adaptar-se per qualsevol circumstància o imperatiu a
l’oferta de les acadèmies hauran de renunciar a la beca.
11.

INTERPRETACIÓ DE LES BASES

La presentació d’una sol.licitud per a aquestes beques suposa, per part del
candidat, l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la Fundació
Privada Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en
Anglès pugui prendre quan sorgeixi qualsevol dubte interpretatiu sobre els
requisits i les condicions enunciats en aquestes bases.

